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   INLEIDING  
 
 

GroenLinks Hollands Kroon is trots op het 

verkiezingsprogramma 2022-2026. 

 

Wij zetten ons in voor een groene, sociale eerlijke en open 

gemeente, waarin het voor jong en oud fijn wonen is, in een 

gezonde leefomgeving en waar wij houden van de natuur, 

rekening houden met het klimaat en zorgen voor 

dierenwelzijn. Een gemeente waarin voor iedereen plek is, 

waar kwetsbare inwoners kunnen rekenen op goede zorg en 

waar mensen in nood veilig zijn. 

 

GroenLinks staat voor een nieuwe manier van politiek 

bedrijven: menselijk, eerlijk en duurzaam. Voor een economie 

waarin het niet gaat om winst op de korte termijn, maar ons 

gemeenschappelijke belang op de lange termijn; voor eerlijk 

delen in plaats van hardvochtig bezuinigen; voor verbinding, 

vertrouwen en hoop.  

 

GroenLinks wil Hollands Kroon veranderen, samen met jou.  

Doe mee en geef ons je stem. 

 
 
 
 
 

TEAM VOOR VERANDERING 8 DAAN BLOKKER  

1 LILIAN PETERS  9 ELLY KRAMER  

2 PATRICK KOOL 10 JAN MEIJLES  

3 MAARTJE BAKKER  11 MARGREET KAPPELHOF 

4 JOOP LAAGLAND  12 JAN EICHHORN  

5 ERZSÉBET THOMASSE  13 ARIES ZUIDHOF  

6 RENÉ MARCHAND  14 JAAP WIERDSMA  

7 MARIANNE GREINER  15 PETER FEKKES  
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   HOOFDSTUK 1 

   DE GROENE GEMEENTE 
 

Hollands Kroon is een prachtige gemeente, waar biodiversiteit en 

landschap helaas onder druk staan door kassencomplexen en 

datacenters, intensieve en industriële land- en tuinbouw, megastallen en 

het gebruik van bestrijdingsmiddelen. Deze ontwikkelingen zijn 

gebaseerd op achterhaalde opvattingen over economische groei. Groter 

en meer van hetzelfde is daarbij het devies, ook al veroorzaakt dit een 

toenemende disbalans tussen economisch gewin en een gezonde 

leefomgeving. Ons natuurlijke kapitaal wordt zo verwaarloosd.  

 
 

   Meer groen, meer biodiversiteit 
 
De afgelopen decennia is de biodiversiteit afgenomen en 75% van het insectenbestand is 
verdwenen. Dit heeft niet alleen gevolgen voor de vogelstand, maar zeker ook voor de 
landbouw, want veel gewassen hebben insecten nodig voor de bestuiving.  
 
GroenLinks wil van Hollands Kroon een gezonde groene gemeente maken door de 
huidige natuur te behouden en te verbeteren waar dat kan en nodig is. Wij pleiten voor 
méér natuur en méér biodiversiteit. Het planten van bomen en struiken is hierbij een 
belangrijke stap. Sinds het ontstaan van de gemeente in 2012 zijn er minstens 7000 
bomen minder. We willen dat het gemeentelijke Groenstructuurplan 2021-2031 leidt tot 
een bomenplan dat recht doet aan de bijzondere waarde van bomen en struiken voor de 
biodiversiteit. Ook hun waarde als beschutting, nestplaats, voedselplek en oriëntatiepunt is 
groot. Samen met het verbeteren van de bodemgezondheid zorgen bomen voor een 
aantrekkelijk landschap dat in balans is met het landgebruik en de gezondheid van dier en 
mens. Hetzelfde geldt voor voedselbossen, kleine bosjes, gifvrij groenbeheer in de 
openbare ruimte, goed maaibeleid, natuurlijke oevers en aandacht voor weidevogels, 
trekvogels en beschermde fauna.  
 
GroenLinks wil de biodiversiteit verbeteren door bijenlinten aan te leggen. Verder worden 
wijken voorzien van parken, lommerrijk groen en met struiken omzoomde sportveldjes en 
speelplekken. Wij steunen initiatieven vanuit de samenleving voor meer groen en natuur in 
de omgeving. In een groene wijk is het leven prettiger en de lucht schoner. Kinderen 
groeien er gezonder op en kunnen veilig spelen op groene schoolpleinen. Daarom 
stimuleren wij inwoners om hun tuin te vergroenen en steunen wij activiteiten voor meer 
groen en natuur in de omgeving. 
 
Weerbaarheid tegen klimaatverandering heeft voor GroenLinks prioriteit. Er worden meer 
droge periodes verwacht, afgewisseld met veel te natte tijden. Dijken moeten ons 
beschermen en overtollig water moet worden afgevoerd en opgeslagen. Ook zijn er meer 
schuil- en schaduwplekken nodig voor dieren en mensen.  
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WIJ WILLEN: 

• een gezonde groene gemeente. 

• méér biodiversiteit en natuur in Hollands Kroon. 

• het gebruik van bestrijdingsmiddelen beperken en ontmoedigen. 

• bescherming van de natuur en het landschap. 

• geen nieuwe datacenters, kassencomplexen en megastallen.  

• veel meer bomen en struiken. 

• steun voor acties van inwoners voor meer groen en meer natuur.  

• inwoners stimuleren om de eigen tuin te vergroenen.  

• groene schoolpleinen. 

• de weerbaarheid tegen klimaatverandering vergroten. 

 
 

   Groen en duurzaam 
 
Energie is een levensbehoefte. De energietransitie – de overgang van fossiele naar 
fossielvrije energie – grijpt dan ook diep in, maar is onvermijdelijk als we de aarde leefbaar 
willen houden. Zowel internationaal, als nationaal en lokaal moeten we ons samen 
inzetten voor hernieuwbare energie, minder broeikasgassen, opvang van CO2 en 100% 
hergebruik van afval.  
 
Wij willen dat in 2030 alle daken van bedrijfsgebouwen bedekt zijn met zonnepanelen en 
willen daar afspraken over maken met bedrijventerreinen en agrarische sector. Vooral 
oudere woningen kunnen beter worden geïsoleerd door de eigenaren. GroenLinks wil dit 
stimuleren met subsidies. Energiearmoede willen we voorkomen door middel van 
goedkope leningen voor mensen met een kleine beurs om. 
 
Door de toenemende vraag naar elektriciteit in de gemeente, onder meer door grote 
datacenters, staat het stroomnetwerk onder grote druk. Netwerkbeheerder Liander 
adviseerde in de zomer van 2021 om zelf opgewekte zonne-energie niet terug te voeren 
op het netwerk, maar op te slaan in batterijen. Die zijn duur, vijf- tot tienduizend euro, maar 
door batterijen te plaatsen voor meerdere huishoudens, een straat of een wijk, ontstaan er 
lokale stroomnetwerken die het hoofdnetwerk ontlasten.  
 
GroenLinks is voor steun aan lokale energie coöperaties. Bedrijven die veel energie nodig 
hebben en het net belasten, zoals grote datacenters, zijn niet gewenst. 
 
Wij zien in Hollands Kroon kansen voor het aanpakken van energieverspilling en het 
verminderen van afval. Iedereen, jong en oud, kan hieraan meehelpen. De afvalberg wordt 
kleiner door minder plastic spullen te kopen, afval goed te scheiden en kapotte kleding en 
spullen te (laten) repareren. Een gemiddeld huishouden kan veel besparen op het 
energiegebruik door korter te douchen, door de vaatwasser en de wasmachine een 
ecoprogramma te laten draaien en de kachel een graadje (of twee) lager te zetten. 
Energievretende apparaten kunnen worden vervangen door zuinige exemplaren. 
 
De belangrijkste besparing op het energiegebruik is en blijft echter het goed isoleren van 
woningen en bedrijfsgebouwen. GroenLinks wil dit stimuleren door het geven van 
inspirerende voorlichting aan inwoners en bedrijven. 
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GroenLinks stimuleert schone alternatieven voor de traditionele auto en het vliegtuig. Dit 
vraagt investeringen in de belbus, veilige doorfietsroutes en laadpalen voor e-bikes en 
elektrische scooters, motoren, auto’s, bussen en vrachtwagens. De gemeente kan hierin 
samenwerken met de provincie en andere partijen. Door het energieneutraal maken van 
gemeentelijke gebouwen en het eigen wagenpark, geeft de gemeente het goede 
voorbeeld. 
 
Wij zijn zeer bezorgd over het storten van de grote hoeveelheid onverwerkbaar afval bij 
Afvalzorg in de Wieringermeer. Daar wordt, met toestemming van de Omgevingsdienst 
Noordzeekanaalgebied, onder meer asbest, chroom-6 en polonium gestort, zonder dat de 
gemeente dit weet of erbij betrokken is. Wij pleiten daarom voor 100% transparantie bij de 
vergunningverlening door de omgevingsdienst. 
 
 

WIJ WILLEN: 

• energiearmoede voorkomen door leningen en subsidies voor de 

verduurzaming van woningen. 

• stimuleren dat in 2030 alle daken van bedrijfsgebouwen bedekt zijn 

met zonnepanelen. 

• inspirerende voorlichting aan inwoners en bedrijven over isolatie, 

energiebesparing en afvalbeperking. 

• lokale warmtenetten en energiecoöperaties faciliteren. 

• bedrijven weren die veel energie vragen en het net belasten. 

• aanleg van elektrische oplaadpunten voor diverse vervoersmiddelen. 

• energieneutrale gemeentelijke gebouwen en autopark.  

• transparantie en participatie bij vergunningverlening voor het storten 

van onverwerkbaar afval.  

 
 

   Grote bedrijven   
 
Door de transities op het gebied van energie, landbouw en klimaat zullen nieuwe bedrijven 
noodzakelijk worden. Zolang die duurzaam zijn, kom je  verder en is de toekomst niet 
alleen maar pessimistisch. Bij de huidige bedrijvigheid valt echter nog veel te verbeteren. 
 
Te beginnen met de datacenters. Hoe die bij onze gemeente binnengekomen zijn en wat 
de gevolgen ervan zijn, is een voorbeeld van hoe het niet moet. Als de bevolking op tijd 
voorzien was geweest van eerlijke informatie, zouden ze er waarschijnlijk nooit zijn 
gekomen. Om maar één ding te noemen: als men had geweten dat de honderd 
windmolens die Vattenvall – met 660 miljoen rijkssubsidie – heeft neergezet, grotendeels 
ten gunste van de datacenters zouden komen, had niemand dat geaccepteerd. En terecht, 
want dergelijke reusachtige windmolens hebben een grote impact op het landschap. Ze 
zijn alleen acceptabel als de energie ten goede komt aan de inwoners, die het goede voor 
hebben met groene energie.  
 
De zeven geplande hyperscale datacenters tasten het open landschap in onze 
Wieringermeerpolder veel te veel aan, door aaneengesloten blokkendozen tot 55 ha en 
schoorstenen tot 40 meter hoog. Na 2030 is daar bovendien een extra 
hoogspanningsleiding vanaf Amsterdam naar Middenmeer voor nodig, dwars door het 
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beschermde landschap van Waterland en de Beemster. Daarmee wordt dit 
cultuurhistorisch landschap aangetast. 
 
De datacenters zorgen ook voor lozing van ongezuiverd koelwater op het 
oppervlaktewater. De grond die verkocht is aan grote techbedrijven, kan niet meer gebruikt 
worden voor landbouw, woningen, energiewinning of natuur. Zo leveren we erg veel in om 
de databedrijven goud te laten verdienen aan het grootschalig delen van privégegevens.  
 
Daarom is GroenLinks tegen verdere uitbreiding van datacenters in de gemeente. Er moet 
ook helderheid komen over de te geringe rol van publieke zeggenschap die er nu is 
geweest bij de totstandkoming van de datacenters. En meer aandacht voor de vraag of 
Nederland wel de digitale poort moet zijn van Europa.  
 
De eerder gedane suggestie over het nuttig toepassen van restwarmte moet alsnog door 
alle datacenters worden gerealiseerd. Regels over het lozen van afwalwater moeten strikt 
worden gehandhaafd en door het plaatsen van hagen moeten de datacenters worden 
ingepast in het landschap. Alle kosten die hiermee gemoeid gaan, komen voor rekening 
van de datacenters. 
 
 

WIJ WILLEN: 

• meer steun voor bedrijvigheid die gericht is op het verduurzamen van 

de samenleving. 

• voorkomen dat nieuwe bedrijven zich aan duurzaamheidseisen 

onttrekken. 

 
 

   Duurzaam en eerlijk ondernemen  
 
GroenLinks wil dat de gemeente al haar producten en diensten duurzaam, sociaal, groen 
en diervriendelijk inkoopt en aanbesteedt. Nog steeds leeft wereldwijd ruim een miljard 
van alle mensen in armoede. Door eerlijke handel te drijven, kan dat stoppen. Daarom 
willen wij dat Hollands Kroon een Fairtrade gemeente wordt en overstapt op Fairtrade 
producten. 
 
Wij zetten in op bedrijven die duurzaam produceren en innoveren in sectoren als mobiliteit, 
energie, zorg, leefstijl, toerisme en recreatie. Bedrijven die de omgeving en het milieu 
belasten en voor weinig werkgelegenheid zorgen, willen we niet. 
 
GroenLinks wil dat bedrijventerreinen zo snel mogelijk energieneutraal gemaakt worden 
door (aard)warmtenetten en zonnepanelen. Door de terreinen te omzomen met bomen 
wordt het landschap minder belast en de biodiversiteit bevorderd. Wij zijn voor een eigen 
milieustraat voor grote terreinen, waar afval veilig en eenvoudig kan worden ingeleverd.  
 
Bedrijven die in woonkernen gevestigd zijn en daar overlast veroorzaken, worden 
gestimuleerd om te verhuizen naar een bedrijventerrein en te verduurzamen. Ook 
bedrijven in de bebouwde kom die ruimte nodig hebben, kunnen die vinden op 
bedrijventerreinen buiten de bebouwde kom. 
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WIJ WILLEN:  

• Hollands Kroon aanmelden als een Fairtrade gemeente. 

• een circulaire economie waar kwaliteit boven kwantiteit gaat. 

• optimaal (her)gebruik van grondstoffen in de productieketen. 

• bedrijven aantrekken die duurzaam produceren en innoveren. 

• bedrijven weren die de omgeving en het milieu belasten. 

• bedrijventerreinen energieneutraal en milieuvriendelijk maken. 

• bedrijven die overlast geven of willen uitbreiden verplaatsen naar 

bedrijventerreinen buiten de bebouwde kom. 

 
 

   Vernieuwend boeren: kwaliteit boven kwantiteit  
 
Voor Hollands Kroon is de landbouw van grote betekenis. De meeste agrarische bedrijven 
in Hollands Kroon zijn grootschalig, intensief en weinig duurzaam. Vooral in de gangbare 
bloembollenteelt is het gebruik van bestrijdingsmiddelen (te) groot. 
 
GroenLinks stelt kwaliteit boven kwantiteit. Wij zijn voor overschakeling naar minder 
intensieve landbouwmethoden, die beter in balans zijn met de leefomgeving. Dit betekent 
afbouwen van het gebruik van synthetische meststoffen en bestrijdingsmiddelen. 
Natuurlijke processen krijgen weer meer ruimte, met minder ontwatering. Dan is er ook 
minder noodzaak voor de technologische oplossingen, die een rol gaan spelen als je vast 
blijft houden aan de huidige intensieve grootschalige landbouw. Denk aan het bestrijden 
van ziekten en plagen, de ammoniakdepositie en de toenemende uitstoot van 
broeikasgassen (methaan, CO2). Dit is niet duurzaam. 
 
GroenLinks wil dat boeren hun bedrijfsvoering verduurzamen en dat zij investeren in 
dierenwelzijn. Er liggen veel kansen, zoals kringlooplandbouw, strokenteelt en 
natuurinclusieve landbouw. We zijn tegen uitbreiding van de kassenteelt en voor 
terugdringing van de lichtvervuiling die door de kassen wordt veroorzaakt.  
 
Consumenten kiezen vaker voor lokaal geproduceerd voedsel, zowel bij de boer als in de 
winkel. Door minder tussenhandelaren kan de marge voor de boer groter zijn. Ook op 
Europese schaal moet anders gedacht worden, zodat de goedkoopste productiemethoden 
de markt niet blijven domineren. Verder willen wij dat subsidies vooral gaan naar boeren 
die willen omschakelen naar milieuvriendelijke vormen van landbouw, in plaats van, zoals 
nu, naar grootschalige intensieve landbouwbedrijven.  
 
 

WIJ WILLEN: 

• kringlooplandbouw, biologische landbouw, natuurinclusieve en 

grondgebonden landbouw, regionale afzetcoöperaties en 

multifunctionele landbouw stimuleren. 

• bedrijven belonen die werken met respect voor dierenwelzijn. 

• geen megastallen en meer aandacht voor dierenwelzijn. 

• geen uitbreiding van de kassenteelt en terugdringing van de 

lichtvervuiling. 
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• in gesprek met boeren en consumenten meer draagvlak krijgen voor 

de noodzakelijke overgang. 

 
 

   Huisvesting arbeidsmigranten 
 
Door de groei van bollenbedrijven, akkerbouwbedrijven en glastuinbouw heeft de behoefte 
aan werknemers enorme proporties aangenomen, maar er zijn niet voldoende lokale 
arbeidskrachten beschikbaar.  
 
Het aantal arbeidsmigranten is sneller toegenomen dan het aantal geschikte slaapplekken. 
Zij moeten – uiteraard –  fatsoenlijk gehuisvest worden. Dit is een verantwoordelijkheid 
van de werkgevers, niet van de gemeente of van woningbouwverenigingen. De gemeente 
ziet er alleen op toe dat huisvesting niet leidt tot wantoestanden. Omdat het huisvesten 
van de vele arbeidsmigranten niet alleen in Hollands Kroon speelt, willen wij het 
huisvestingsbeleid zoveel mogelijk regionaal afstemmen. 
 
Arbeidsmigranten die hier langdurig werken, zoeken naar gangbare woningen, waarin zij 
zich, al dan niet met hun gezinnen, kunnen vestigen en hun leven kunnen opbouwen. De 
oplossing voor deze groep (en voor andere woningzoekenden) is het bouwen van meer 
betaalbare woningen.  
 
Arbeidsmigranten die hier slechts enige maanden werken en wonen, nemen meestal 
genoegen met een meer eenvoudige en betaalbare huisvesting. Uitzendbureaus hebben 
veel goedkope woningen gekocht om aan deze groep te verhuren. Het opkopen van 
woningen met dit doel leidt tot concurrentie en verdringing op de woningmarkt, opdrijving 
van de huizenprijzen en problemen in de samenleving.  
 
GroenLinks vindt dat bedrijven die alleen in een bepaald seizoen met arbeidsmigranten 
werken, voor tijdelijke huisvesting op hun eigen terrein moeten zorgen. Na het seizoen – 
doorgaans drie tot vier maanden – kan de accommodatie verwijderd worden. Uiteraard 
moet alles voldoen aan de regels voor brandveiligheid, hygiëne en privacy. Wij vinden dat 
huisvesting op eigen terrein niet permanent kan zijn, geen verdienmodel mag zijn en geen 
overlast voor milieu en omwonenden mag geven. De werkgever is hiervoor 
verantwoordelijk en ook verplicht om de medewerkers te registreren en toezicht te houden.  
 
Voor grootschalige huisvesting van veertig of meer personen wijst de gemeente locaties 
aan, zoals bedrijfsterreinen met een milieucategorie 3.1 of lager, in de buurt van een kern 
met winkelvoorzieningen. Het aantal arbeidsmigranten mag niet hoger zijn dan 10% van 
het aantal inwoners van de nabijgelegen kern. Toezicht is hier verplicht. 
 
Recreatieterreinen vinden wij niet geschikt voor huisvesting van arbeidsmigranten, omdat 
zij toeristen verdringen en omdat toezicht er vaak ontbreekt. Ook huisvesting in 
natuurgebieden of bijzondere provinciale landschappen vinden wij uit den boze. 
 
 

WIJ WILLEN: 

• overlast voor milieu en omwonenden tegengaan. 

• handhaving van regels voor brandveiligheid, hygiëne en privacy. 

• regionale afstemming van huisvestingsbeleid voor arbeidsmigranten.  
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• structurele afhankelijkheid van een werkgever (agrarisch bedrijf of 

uitzendbureau) voorkomen.  

• bij seizoensarbeid alleen tijdelijke slaapplekken op eigen terrein.  

• grootschalige huisvesting van meer dan veertig mensen alleen op 

bedrijfsterreinen met een milieucategorie 3.1 of lager en voor 

maximaal 10% van het aantal inwoners van de nabijgelegen kern.  

• geen huisvesting op recreatieterreinen, in natuurgebied en bijzonder 

provinciaal landschap. 

 
 

   Groene recreatie en duurzaam toerisme  
 
GroenLinks is voor een onthaaste manier van recreatie, met aandacht voor de lokale 
cultuur en respect voor milieu en natuur. Daarbij speelt het behoud van beschermde 
dorpsgezichten, bijzondere provinciale landschappen en aardkundige monumenten in 
Hollands Kroon een belangrijke rol.  
 
Groen landschapsbeheer, bescherming van biodiversiteit, kunstlichtreductie, onderhoud 
van het oude kronkelende wegennet en een actief monumentenbeleid maken een bezoek 
aan Hollands Kroon tot een unieke ervaring. Gastvrijheid wordt geboden op kleine 
campings, in B&B’s, pensions en hotels en door horeca die vooral streekproducten 
serveert.  
 
GroenLinks vindt de beschikbaarheid van ov-fietsen en deelauto’s bij de NS-stations in 
Schagen en Anna Paulowna belangrijk en wil daarnaast openbaar vervoer naar de 
toeristische locaties In Hollands Kroon stimuleren. 
 
Investeren in schone watersport en recreatie – zoals natuurzwembaden, zeil- en 
surfplekken – is gewenst. Landelijke wandel-, fiets- en ruiterpaden dragen bij aan een 
gezonde beleving van de gemeente. Luidruchtige sport en recreatie zijn uit den boze, net 
als lage vliegroutes. Ruimte slurpende projecten worden geweerd.  
 
 

WIJ WILLEN:  

• promotie van langzaam toerisme met aandacht voor cultuur en natuur.  

• kleinschalige lokale overnachtingen en horeca met streekproducten 

stimuleren. 

• openbaar vervoer op toeristische locaties afstemmen. 

• investeren in schone watersport en recreatie, landelijke wandel, fiets 

en ruiterpaden. 

• luidruchtige sport en recreatie, lage vliegroutes en ruimte slurpende 

projecten weren. 

 
 

   Verkeer en vervoer 
 
GroenLinks vindt dat de verkeersveiligheid in Hollands Kroon beter kan én moet. Auto’s 
zijn gevaarlijk voor wandelaars, fietsers en andere kwetsbare verkeersgebruikers. Daarom 
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pleiten wij voor veilige fietsroutes, snelheidsremmende maatregelen en een betere 
scheiding tussen routes voor langzaam en snel verkeer. Een van de onveilige 
verkeerssituaties die nu echt snel moet verbeteren zijn de veel te drukke Poelweg en 
Koningsweg in Westerland. 
 
Wij willen dat in de bebouwde kom voetgangers en fietsers voorrang hebben. De auto is 
daar te gast. We pleiten daarom voor een maximumsnelheid van 30 km per uur, het 
inrichten van woonerven en het instellen van wandel- en fietsgebieden.  
Het aanleggen van voldoende gratis parkeergelegenheid aan de randen van de kernen en 
bij bushaltes helpt ook om het autogebruik te ontmoedigen, net als beter afgestemd 
openbaar vervoer en meer bushaltes.  
 
GroenLinks wil dat zwaar verkeer, zoals vrachtwagens en landbouwvoertuigen, zoveel 
mogelijk om de bebouwde kom wordt geleid, bij voorkeur gescheiden van fietsers en 
wandelaars. Op de maximale breedte en hoogte van landbouwvoertuigen mogen geen 
uitzonderingen meer worden gemaakt. De maximum rijsnelheid en het verbod bellen 
tijdens het rijden moeten streng worden gehandhaafd. 
 
Voor vrachtverkeer kan buiten de bebouwde kom een centrale overslagplaats worden 
aangelegd waar winkeliers met kleinere (elektrische) vrachtauto’s hun voorraden inladen. 
Deze overslagplaatsen kunnen gecombineerd worden met andere vervoersvoorzieningen, 
zoals tankstations, laadpalen, toiletvoorzieningen, catering, deelauto’s en afhaalpunten 
voor pakjes. Zo worden de dorpskernen minder belast en zijn ze veiliger voor spelende 
kinderen, wandelaars, fietsers en winkelend publiek. 
 
Intensieve samenwerking tussen de gemeente en deskundige organisaties, zoals (lokale 
afdelingen van) Veilig Verkeer Nederland vindt GroenLinks noodzakelijk. Hun specifieke 
kennis over verkeer is van onschatbare waarde voor de gemeente.  
 
 

WIJ WILLEN: 

• veilige (snel)fietsroutes. 

• snelheidsremmende maatregelen voor gemotoriseerd verkeer op 

gevaarlijke punten. 

• gescheiden verkeersstroken voor langzaam en snelverkeer. 

• landbouwvoertuigen en ander zwaar verkeer om woonkernen heen. 

• afgestemd openbaar vervoer en meer bushaltes. 

• een maximum snelheid van 30 km per uur in de bebouwde kom.  

• inrichten van woonerven en wandel- en fietsgebieden in de 

dorpskernen.  

• centrale overslagpunten buiten de dorpskernen voor bevoorrading van 

winkels. 

• beperkingen aan omvang en snelheid van landbouwverkeer. 

• handhaving van het verbod op bellen tijdens het rijden. 

• intensieve samenwerking tussen gemeente en deskundige 

organisaties. 
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   HOOFDSTUK 2 

   DE SOCIALE GEMEENTE  
 

GroenLinks vindt het belangrijk dat Hollands Kroon een sociale 

gemeente is, waarin iedereen meedoet, passende zorg wordt geboden en 

armoede wordt bestreden. Een gemeente waar iedereen kan bijdragen 

aan de samenleving en waar –  als dat niet lukt –  de gemeente helpt met 

ondersteuning of begeleiding.  

 
 

   Voldoende inkomen voor iedereen 
 
Menselijke zorg en armoedebestrijding zijn de basis voor een goed sociaal beleid. In 
Hollands Kroon leven bijna negenhonderd gezinnen in armoede. (Dit betekent een 
inkomen tot 1100 euro per maand voor alleenstaanden of tot 2110 euro voor een gezin 
met twee kinderen.) GroenLinks wil armoede voorkomen, want geldzorgen maken mensen 
ziek. Pas als schulden en geldzorgen opgelost zijn, kunnen mensen een zorgtraject 
succesvol doorlopen. Daarom kiezen wij voor ruimhartige inkomensondersteuning, zodat 
mensen met een minimum inkomen zich niet uitgesloten hoeven te voelen en hun 
kinderen mee kunnen doen aan sportieve en culturele activiteiten. Dit kan door toe te 
staan dat mensen met een bijstandsuitkering bijverdienen. Ook starten wij een proef met 
het basisinkomen.  
 
 

WIJ WILLEN: 

• ruimhartige inkomensondersteuning. 

• een proef met bijverdienen in de bijstand. 

• een proef met het basisinkomen. 

 
 

   Meedoen op de arbeidsmarkt 
 
De impact van de coronacrisis op bedrijven en werkgelegenheid is in veel sectoren groot, 
zoals bij sociale en creatieve ondernemers, de cultuursector, de detailhandel, de horeca 
en de evenementensector. Vooral jongeren met tijdelijke banen, mensen met 
flexcontracten en zzp’ers zijn hard geraakt. Waar nodig en mogelijk, moet de overheid hen 
financiële ondersteuning bieden.  
 
Samen met het bedrijfsleven streven we naar diversiteit en strijden we tegen discriminatie 
op de arbeidsmarkt en de werkvloer. Indien nodig, ondersteunen we bij het werven, 
selecteren en begeleiden van mensen met een beperking en mensen die moeilijk 
meekomen op de arbeidsmarkt. Wij willen dat zij volwaardig mee kunnen doen op de 
arbeidsmarkt. We geven, samen met organisaties van werkgevers, goede voorlichting 
over de beschikbare instrumenten daarvoor. Ook willen we dat de gemeente 
laagdrempelige ontmoetingen en kennismaking organiseert tussen beleidsmakers en 
ondernemers, zodat zij van elkaar kunnen leren. 
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Bij aanbestedingen geven we de voorkeur aan lokale ondernemers die kunnen laten zien 
dat ze een goede impact hebben op de lokale omgeving, duurzaamheid en sociaal werk. 
Denk aan bedrijven die bijdragen aan werkgelegenheid voor mensen die extra 
ondersteuning nodig hebben of bedrijven die zorgen voor een gezonde leefomgeving.  
Ook willen we dat de realisatie van stageplekken wordt meegewogen bij aanbestedingen. 
Door opdrachten zoveel mogelijk op te knippen, bieden we kleine, lokale ondernemingen 
een kans om mee te dingen. Dit biedt ook kansen voor zzp’ers en ondernemers die door 
de coronacrisis zijn geraakt. 
 
Wij stimuleren vormen van open hiring, waardoor mensen aan de slag kunnen in een 
lokaal bedrijf zonder sollicitatie, opleiding of ervaring. Gemotiveerde werknemers komen 
zo op een plek waar zij begeleid en opgeleid worden.  
 
We onderzoeken hoe middelen beschikbaar kunnen worden gesteld om goedkope 
bedrijfsruimtes te creëren, waar kleine en startende ondernemers met maatschappelijke 
impact een werkplek hebben. 
 
 

 
 
 

WIJ WILLEN: 

• samen met het bedrijfsleven streven naar diversiteit en strijden tegen 

discriminatie. 

• ondersteunen bij het werven, selecteren en begeleiden van mensen 

met een beperking en mensen die moeilijk meekomen op de 

arbeidsmarkt. 

• door de gemeente georganiseerde ontmoetingen tussen ondernemers, 

zodat zij van elkaar kunnen leren hoe ze hun sociale en duurzame 

impact kunnen vergroten. 

• laagdrempelige ontmoetingen en kennismaking faciliteren tussen 

beleidsmakers en ondernemers. 

• in aanbestedingen die zich daarvoor lenen, de voorkeur geven aan 

lokale ondernemers met een goede impact op de lokale omgeving, 

duurzaamheid en sociaal werk. Stageplekken worden hierbij 

meegewogen. 

• stimuleren dat mensen aan de slag kunnen in een lokaal bedrijf zonder 

sollicitatie, opleiding of ervaring. 

• goedkope bedrijfsruimtes creëren voor kleine en startende 

ondernemers met maatschappelijke impact. 
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   Iedereen doet mee 
 
De klassieke benadering van gezondheid gaat uit van het ontbreken van ziekte. Mensen 
met een ziekte of een beperking worden daarbij beschouwd als niet gezond. Wij kiezen 
voor een positieve gezondheidsbenadering, waarbij de nadruk ligt op de dingen die 
mensen wél kunnen, en niet op de beperkingen van hun ziekte. Voor iedereen is het 
belangrijk om te werken of op een andere manier een steentje bij te dragen aan de 
samenleving. Via betaald werk, mantelzorg of vrijwilligerswerk.  
In goede zorg staan mensen die hulp nodig hebben centraal, met hun eigen talenten en 
behoeften. Goede zorg sluit aan bij wat mensen nodig hebben. Zelfredzaamheid is een 
groot goed, maar niet het enige doel waarnaar wordt gestreefd.  
 
GroenLinks wil dat ouderen en mensen met een beperking naar vermogen met de 
samenleving mee kunnen doen. Wij willen dat zij in hun vertrouwde omgeving kunnen 
blijven wonen, in hun eigen huis of in kleinschalige woonvormen met zorg. Eigen regie en 
keuze hierbij is het uitgangspunt. Wij willen ook dat inwoners die baat hebben bij 
medicinale cannabis, voldoende planten voor eigen gebruik kunnen kweken.  
 
 

   Menselijke en toegankelijke zorg 
 
De vrijheid van de cliënt bij de keuze van de zorgverlener moet zijn geborgd. 
Onafhankelijke zorgindicatie vinden wij dan ook belangrijk. De organisatie die besluit of 
iemand hulp krijgt, kan niet de organisatie zijn die deze hulp gaat geven (en betalen). Zo 
gaat het nu wel in Hollands Kroon. De gemeente en zorgbedrijf Incluzio zijn (te) sterk 
verweven. Dit vinden wij onvoldoende transparant. 
 
GroenLinks wil dat mensen bij een onafhankelijke stichting kunnen aankloppen die 
laagdrempelige cliëntondersteuning biedt, zonder tussenkomst van de gemeente of 
Incluzio, want ook hier geldt: de slager keurt niet zijn eigen vlees. Familie, mantelzorgers 
en onafhankelijke cliëntondersteuners worden actief betrokken bij keukentafelgesprekken. 
Op deze wijze borgen wij een eerlijke en toegankelijke zorgomgeving in onze gemeente. 
 
 

Wij willen 

• positieve gezondheidsbenadering die uitgaat van wat mensen (zelf) 

kunnen. 

• vrije keuze van de zorgverlener. 

• zorgindicatie door een onafhankelijke instantie. 

• onafhankelijke cliëntondersteuning via een onafhankelijke stichting. 

• actieve betrokkenheid van familie, mantelzorgers en onafhankelijke 

cliëntondersteuners bij keukentafelgesprekken. 

• mogelijkheid om wietplanten te kweken voor eigen medicinaal 

cannabisgebruik. 

 
 

GROENLINKS WIL HOLLANDS KROON VERANDEREN. 

SAMEN MET JOU! 
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   Samenwerking zorgverleners 
 
Goede zorg betekent aandacht hebben voor alle problemen waarmee mensen te maken 
kunnen hebben, zoals werk, inkomen, wonen, gezondheid en jeugdzorg. Het is belangrijk 
dat professionele hulpverleners, verpleegkundigen van de thuiszorg, andere begeleiders, 
schuldhulpverleners, de huishoudelijke hulp, mantelzorgers en vrijwilligers goed en 
efficiënt samenwerken.  
 
Mantelzorgers zijn niet meer weg te denken in de zorg. De mantelzorger wordt dan ook 
altijd bij keukentafelgesprekken betrokken en gesteund door de gemeente, onder meer 
door het aanbieden van respijtzorg.  
 
Bij uitbesteding van taken letten we eerst op kwaliteit en dan pas op kosten. Ook 
duurzaamheid en een goed personeelsbeleid (vaste contracten) nemen we mee in de 
beslissing. Vanzelfsprekend verdienen de professionele hulpverleners, ongeacht bij welke 
organisatie zij in dienst zijn, goede arbeidsomstandigheden, een eerlijk inkomen en 
vergoeding van reiskosten. Bij geschillen is er een laagdrempelige onafhankelijke 
beroepsinstantie.  
 
De Wmo-adviesraad heeft een belangrijke en actieve rol bij de voorbereiding, vaststelling, 
voortgang en evaluatie van het gemeentelijke beleid voor maatschappelijke 
ondersteuning. Hun gevraagde en ongevraagde adviezen en hun aanbevelingen zijn 
openbaar. De gemeente luistert serieus naar hen en de onafhankelijke cliëntenraden.  
 
 

WIJ WILLEN: 

• een onafhankelijke klachtencommissie. 

• efficiënte samenwerking hulpverleners. 

• waardering en steun voor mantelzorgers. 

• een belangrijke en actieve rol van de Wmo-adviesraad en 

onafhankelijke cliëntenraden bij de voorbereiding, vaststelling, 

voortgang en evaluatie van het gemeentelijke beleid.  

• openbare adviezen van de Wmo-adviesraad. De gemeente kan hier 

alleen met goede argumenten hiervan afwijken. 

 
 

   Jeugdzorg 
 
Ieder kind verdient een goede start en een eerlijke kans. Om goed te kunnen leren op 
school, maar ook om te ontdekken wat haar of zijn dromen zijn. Soms komen kinderen of 
jongeren echter in zulke grote problemen, dat zij hulp nodig hebben. Jeugdzorg moet dan 
snel kunnen optreden, omdat zo veel leed kan worden voorkomen. Wachtlijsten zijn 
onacceptabel.  
 
Sinds 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor alle vormen van jeugdzorg, van lichte 
ondersteuning thuis tot zware zorg in gesloten instellingen. De afgelopen jaren zien we in 
Hollands Kroon, en landelijk, dat meer kinderen een beroep doen op jeugdzorg. Dit is 
goed nieuws, want het betekent dat meer kinderen geholpen worden. Maar het levert ook 
problemen op, zowel financieel als in de beschikbaarheid van gekwalificeerd personeel.  
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Jeugdzorg moet goed aansluiten bij wat kinderen en jongeren nodig hebben. Daarom 
moeten kinderen en hun ouders ook zelf een stem hebben in het vinden van de beste 
oplossing. Niet ieder probleem in de opvoeding is direct een jeugdzorgprobleem en niet 
iedere zorg hoeft meteen opgeschaald te worden naar intensieve zorg. 
Jeugdzorg is geen verdienmodel, maar een gezamenlijke verantwoordelijkheid van 
ouders, scholen, jeugdhulpprofessionals en de gemeente. Hun positie, expertise en korte 
lijntjes met de toegang tot jeugdhulp, moeten daarom versterkt worden.  
 
 

WIJ WILLEN: 

• de behoefte van het kind voorop stellen.  

• maatwerk, waarbij ook gekeken wordt wat er verder speelt in gezin of 

opvoedsituatie.  

• geld voor jeugdzorg gaat naar zorg, niet naar bureaucratie.  

• commerciële zorgcowboys weren. Alleen gevestigde zorgaanbieders 

zijn essentiële partners voor de gemeente. Zij verdienen langlopende 

contracten en vertrouwen, met ruimte voor hun eigen professionele 

afweging.  

• altijd beschikbare hoogspecialistische zorg in onze regio garanderen.  

• ruimte bieden voor kleine aanbieders met een innovatieve aanpak.  

• goede toegang tot jeugdzorg regelen, dicht bij de jeugd, zoals 

huisartsen, scholen of in buurt- of dorpshuizen. 

• een kwalitatief hoogwaardige toegang tot eerstelijns jeugdhulp, 

bemenst door professionals die ook zelf (lichte) ambulante zorg 

verlenen.  

• laagdrempelige inloop, zo min mogelijk papierwerk en korte lijntjes 

met specialistische zorg als succesfactoren voor goede en effectieve 

jeugdzorg. 

 
 

   Eerlijke kansen voor iedereen 

 
Ieder kind verdient een goede start. Je achtergrond mag niet bepalen hoe ver je kunt 
komen. Daarom is een goede schoolkeuze belangrijk. Kinderen van migranten hebben 
onze bijzondere aandacht: zij verdienen evenveel kansen als andere kinderen. Scholen 
moeten erop letten dat ze leerlingen niet een te laag schooladvies geven.  
 
Speciale aandacht is nodig voor thuiszittende kinderen, die niet naar school gaan. 
Passend onderwijs buiten de gemeente moet mogelijk zijn, als dat het beste is voor het 
kind. Voor hooggetalenteerde leerlingen willen we meer lesmogelijkheden die aansluiten 
op hun eigen ontwikkeling. De gemeente stimuleert extra aandacht van scholen voor deze 
leerlingen, die vaak relatief slecht presteren op school en eerder uitvallen. 
 
Een op de twaalf inwoners van Hollands Kroon kan niet goed lezen en schrijven. Dit is een 
groot persoonlijk en maatschappelijk probleem. Bij het bestrijden van laaggeletterdheid bij 
kinderen en volwassenen spelen bibliotheken spelen een belangrijke rol. Zij moeten daar 
voldoende geld en menskracht voor hebben. 
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Digitalisering is niet meer weg te denken. GroenLinks kiest voor een persoonlijke 
benadering van inwoners die niet kunnen omgaan met de digitale dienstverlening door de 
gemeente. Zij mogen niet tussen wal en schip vallen.  
 

STEM 16 MAART GROENLINKS  

 

   Positief jeugdbeleid  
 
Wij nemen de wensen van kinderen en jongeren serieus. We praten met hen over de 
inrichting van speel-, sport- en ontmoetingsruimten, jongerenwerk en de bestrijding van 
jongerenoverlast. GroenLinks wil jongeren actief uitdagen om positieve initiatieven te 
nemen. Dit kan in een jongerenadviesraad, die jongeren onder begeleiding van een coach 
verbindt aan de gemeente, de gemeentelijke politiek en aan allerlei lokale organisaties.  
 
 

WIJ WILLEN: 

• aandacht voor kinderen van migranten en statushouders, opdat zij 

evenveel kansen krijgen als andere kinderen in Hollands Kroon. 

• aandacht en passend onderwijs voor thuiszittende en hoogbegaafde 

kinderen. 

• laaggeletterdheid bij kinderen en volwassenen bestrijden. 

• hulp voor alle inwoners die niet kunnen omgaan met digitale 

dienstverlening. 

• kinderen en jongeren stimuleren om hun plannen en initiatieven samen 

met de gemeente uit te voeren.  

 
 

   Wonen 
 
Ieder dorp moet aantrekkelijk zijn voor starters, alleenstaanden, (jonge) gezinnen, 
nieuwkomers en senioren. Bij woningbouw hebben inbreilocaties onze voorkeur.  
Algemene voorzieningen en sport- en spelaccommodaties moeten goed bereikbaar zijn en 
blijven. Nieuwe woningen voor ouderen en mensen met een lichamelijke beperking 
worden dicht bij de voorzieningen gebouwd. Nieuwbouw vindt plaats binnen de rode 
contouren, want wij willen geen verrommeling van het buitengebied. 
 
GroenLinks wil genoeg, passende en betaalbare woonruimte voor iedereen, met extra 
aandacht voor betaalbare seniorenwoningen. Er is nu al een tekort en de vraag neemt 
door de vergrijzing toe, zodat voorrang geboden is. Bijkomend voordeel is dat senioren die 
verhuizen veelal een grotere woning achterlaten. Dit geeft een noodzakelijke doorstroming 
op de woningmarkt. 
 
GroenLinks wil een groene woonomgeving met veel veilige speelplekken voor kinderen. 
Wij stimuleren de aanleg van groene schoolpleinen en natuurspeeltuinen. In de kleinere 
kernen wordt de leefbaarheid vergroot door voorzieningen te clusteren in een dorpshuis of 
een winkel.   
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   Betaalbaar wonen 
 
Iedereen moet goed en betaalbaar kunnen wonen. Woningbouwcorporaties moeten dan 
ook voldoende sociale woningen bouwen, met name voor jongeren, ouderen en mensen 
die een aangepaste woning nodig hebben. Woningbouwcorporaties en zorgverleners 
trekken hierin samen op. De mensen om wie het gaat worden er actief bij betrokken. 
 
Met woningbouwverenigingen en projectontwikkelaars maken we afspraken over de bouw 
van voldoende huurwoningen voor mensen met een middeninkomen én over betaalbare 
koopwoningen.  
 
GroenLinks wil in de woningbouwprojecten van projectontwikkelaars 40% reserveren voor 
sociale huurwoningen en 20% voor betaalbare koopwoningen tot €250.000. Het spreekt 
vanzelf dat alle nieuwbouwwoningen per definitie klimaat- en levensloopbestendig worden 
gebouwd.  
 
 

   Flexibel wonen 
 
GroenLinks vindt dat het woonbeleid niet aan de markt kan worden overlaten. De 
gemeente moet de regie op de gemeentelijke woningmarkt terugpakken.  
Binnen het door de provincie bepaalde quotum voor nieuwbouwwoningen voert de 
gemeente een woonbeleid dat is gericht op een hoge kwaliteit en een goede verdeling 
over de doelgroepen en dorpen, met extra aandacht voor kleine en betaalbare woningen.  
 
De gemeente bepaalt waar tiny houses kunnen worden gebouwd en zorgt samen met de 
woningcorporaties ook voor andere nieuwe woonconcepten. Hierbij wordt rekening 
gehouden met de behoefte van specifieke doelgroepen, zoals verstandelijk gehandicapten 
of mensen met psychiatrische problematiek. Er komen experimenten met woonvormen 
tussen zelfstandig wonen en wonen in een verzorgings- of verpleegtehuis in.  
 
Thuiswonende ouderen die tijdelijk meer hulp nodig hebben, moeten snel op een veilige 
plek terecht kunnen. Woningen worden zo aangepast dat mensen er zo lang mogelijk 
zelfstandig kunnen wonen. De gemeente maakt hierover afspraken met coöperaties. 
Eigenaren kunnen kiezen uit praktische oplossingen die het mogelijk maken om 
zelfstandig en prettig te blijven wonen in hun eigen huis. 
 
Huizenbeleggers willen we buiten de deur houden met een zelfbewoningsplicht, een 
verbod op het opkopen van huizen voor de huurmarkt en een speculatieverbod.  
 
 

   Duurzaam bouwen 

 
GroenLinks wil energiezuinige en bij voorkeur energieneutrale woningen. Dit is niet alleen 
goed voor het klimaat, maar ook voor de portemonnee van de bewoners. Circulair bouwen 
– met hergebruik van bouwmaterialen –  heeft onze voorkeur.  
 
Wij zijn voor verduurzaming van particuliere woningen en bedrijfsgebouwen. Kleinschalige 
toepassing van warmtenetten wordt onderzocht en waar mogelijk uitgevoerd. Met 
woningcorporaties maken we afspraken om woningen bij renovatie zoveel mogelijk 
energieneutraal te maken (voor 2024 naar gemiddeld energielabel B).  
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WIJ WILLEN: 

• meer betaalbare woningen, met name voor jongeren, ouderen en 

mensen die een aangepaste woning nodig hebben. 

• bij nieuwbouw 40% reserveren voor sociale huurwoningen en 20% voor 

betaalbare koopwoningen tot 250.000 euro.  

• een groene woonomgeving met veel speelplekken voor kinderen.  

• groene schoolpleinen en natuurspeeltuinen. 

• leefbare kernen met toegankelijke voorzieningen en veel groen. 

• klimaat- en levensloopbestendige nieuwbouwwoningen.  

• gemeentelijke regie op de woningmarkt: zelfbewoningsplicht en 

verbod op speculatie en het opkopen van huizen voor de huurmarkt. 

• duurzaam bouwen met hergebruik van bouwmateriaal. 

 
 

   Sport en spel 
 
Wij vinden dat kinderen in Hollands Kroon veilig samen buiten moeten kunnen spelen. 
Sporten moet voor jong en oud haalbaar zijn. Sport- en spelvoorzieningen in de directe 
leefomgeving dragen bij aan een gezonde leefstijl.  
GroenLinks is daarom voorstander van een gemeentelijk sportbeleid. Hollands Kroon 
besteedt per inwoner ongeveer de helft van het bedrag dat andere gemeenten voor sport 
inzetten. Er dus is meer geld nodig voor het versterken van sportverenigingen en het 
inzetten van buurtsportcoaches. 
 
 

WIJ WILLEN: 

• sport- en spelvoorzieningen voor jong en oud in de openbare ruimte. 

• gemeentelijk sportbeleid met structurele financiële investering.  
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   HOOFDSTUK 3     

   DE OPEN EN EERLIJKE GEMEENTE  
 

In onze gemeente wonen mensen met verschillende achtergronden, 

overtuigingen en voorkeuren. Als we als samenleving willen groeien, 

moeten we ons in elkaars problemen, gevoelens en opvattingen durven 

inleven. GroenLinks ondersteunt mensen met goede initiatieven voor hun 

buurt of groep, mits die bijdragen aan een actieve, open, solidaire 

samenleving. 

 
 

   Open en eerlijk  
 
De gemeenteraad heeft in het Aanwijzings- en delegatiebesluit vrijwel al zijn 
bevoegdheden op het gebied van de ruimtelijke ordening overgedragen aan het college. 
Ook heeft de raad bepaald dat het niet nodig is dat het college jaarlijks verantwoording 
hierover aflegt. GroenLinks heeft hiermee niet ingestemd. Dat de raad bevoegdheden 
delegeert is niet ongebruikelijk, de raad hoeft immers niet te worden betrokken bij iedere 
lantaarnpaal die al of niet wordt geplaatst, maar het huidige Aanwijzings- en 
delegatiebesluit gaat veel te ver. Wij willen de overgedragen bevoegdheden sterk 
verminderen. 
 
GroenLinks kiest voor een open en eerlijke bestuurscultuur met zoveel mogelijk inbreng 
van inwoners. Wij willen dat de gemeente zorgvuldig omgaat met afspraken en haar 
burgers beschermt. Waar nodig worden regels zorgvuldig gehandhaafd. 
 
 

   Een gemeente die luistert naar inwoners 
 
Wij vinden burgerparticipatie belangrijk en willen dit actief stimuleren. We verwachten ook 
dat inwoners zélf initiatieven nemen en actief deelnemen. Samen zoeken we naar nieuwe 
manieren van discussie en samen zoeken we naar oplossingen voor problemen in de 
gemeente. Wij willen dat inwoners meer te zeggen krijgen over de plek waar ze leven, 
wonen, werken en ontspannen. Dat zij kunnen meepraten en meedenken over de 
beslissingen die hen raken. Wij willen dat de gemeente écht naar hen luistert. Niet alleen 
op momenten waarop het voor de gemeente goed uitkomt. 
 
In ons vorige verkiezingsprogramma pleitten wij voor het invoeren van het burgerinitiatief. 
Sinds april 2019 is dit mogelijk. Inwoners kunnen een verzoek indienen om hun eigen 
voorstel op de agenda van de gemeenteraad te laten plaatsen. Het burgerinitiatief is een 
van de meest directe manieren om aan raadsleden duidelijk te maken hoe de samenleving 
beter kan worden. GroenLinks wil het gebruik van het burgerinitiatief stimuleren. 
 
Van de bestaande digitale mogelijkheden om mee te praten wordt (te) weinig gebruik 
gemaakt. Toch trekt de gemeente conclusies uit de uitkomsten, ook al zijn deze niet altijd 
even representatief. Wij vinden dat altijd vooraf moet worden vastgesteld hoe groot de 
inbreng van inwoners moet zijn voordat de gemeente er conclusies voor de hele bevolking 
uit trekt. 
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   Burgertop  
 
Een goede manier om inwoners bij de gemeente te betrekken is de burgertop. Met deze 
nieuwe vorm van democratie gaan wij experimenteren. Een burgertop is een bijeenkomst 
van inwoners die samen nadenken over Hollands Kroon en waar wordt vastgesteld wat zij 
belangrijk vinden voor hun wijk, dorp of gemeente. Wat kan er beter, wat willen we anders, 
wat missen we nog? Een paar keer per jaar wordt inwoners gevraagd eraan deel te 
nemen. Er wordt gesproken over beleid, problemen en oplossingen. Het belangrijkste is 
het open en gelijkwaardige gesprek, de dialoog tussen de deelnemers. Een burgertop 
wordt door de gemeente georganiseerd. Mensen die anders nooit met elkaar in aanraking 
komen, worden bij elkaar gebracht. Zij kunnen door de gesprekken meer begrip voor 
elkaar opbrengen. Over de onderwerpen van de burgertop zal de politiek uiteindelijk 
besluiten nemen, maar wel met een boodschap vanuit de samenleving. 
 
 

WIJ WILLEN: 

• de door de raad aan het college overgedragen bevoegdheden sterk 

beperken. 

• minimaal jaarlijks verantwoording door het college over het gebruik 

van de overgedragen bevoegdheden. 

• inwoners meer bij het beleid van de gemeente betrekken. Na de 

verkiezingen houdt de inspraak van burgers niet op.  

• experimenteren met een burgertop.  

• mensen met goede initiatieven ondersteunen, mits deze bijdragen aan 

een actieve, open en solidaire samenleving. 

 
 

   Open en toegankelijk 
 
In Nederland geldt sinds 2016 het VN-verdrag voor de rechten van personen met een 
handicap. Dit is de basis voor de lokale inclusieagenda, die iedere gemeente moet 
hebben. Hierin wordt geregeld hoe iedere inwoner kan meedoen in een toegankelijke en 
inclusieve samenleving. GroenLinks wil zich hiervoor hardmaken. 
 
Het betekent dat alle openbare gebouwen, winkels en overige voorzieningen en 
evenementen voor iedereen toegankelijk moeten zijn. Mensen met hulpmiddelen moeten 
zich zelfstandig door de openbare ruimte kunnen bewegen. Dit vereist brede trottoirs met 
veilige op- en afritten, voldoende ruime invalidenparkeerplaatsen, verkeersaanduidingen 
met geluidssignalen, goed geplaveide wegen en aangepast straatmeubilair, zoals 
vuilnisbakken. Voor kinderen met een handicap zijn veilige en aangepaste speeltoestellen 
voorwaarde om te kunnen meedoen met hun leeftijdsgenootjes. 
 
GroenLinks wil dat de gemeente jaarlijks samen met inwoners bestaande obstakels en 
problemen voor rolstoelen en rollators opspoort. Daarna wordt samen bepaald welke 
problemen we als eerste gaan aanpakken om de gemeente volledig rolstoel- en 
rollatorproof te maken. Met deze bevindingen wordt ook rekening gehouden bij de 
herinrichting van straten en wijken en bij nieuwe planontwikkeling. 
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Er zijn in Nederland bijna vier miljoen buik- en blaaspatiënten. Zij moeten, net als 
prostaatpatiënten, zwangere vrouwen en veel senioren, vaak en dringend naar het toilet. 
Sommige mensen durven bijna niet naar buiten omdat er geen openbaar toilet in de buurt 
is. Ook in Hollands Kroon is het aantal goede toegankelijke toiletvoorzieningen zeer 
beperkt. In kleine kernen ontbreken ze geheel en in grotere kernen is het vooral na 
sluitingstijd van winkels, horeca en openbare gebouwen een probleem.  
 
GroenLinks wil openbare rolstoelvriendelijke toiletten in alle kernen. Ook willen we dat er 
na sluitingsvoorzieningen toegankelijke toiletvoorzieningen zijn in de grote kernen. Door 
deze op te nemen in de landelijke HogeNood app bieden deze toiletvoorzieningen ook 
gastvrijheid voor toeristen en bezoekers.  
 
 

WIJ WILLEN: 

• een lokale inclusieagenda. 

• brede trottoirs met veilige op- en afritten. 

• voldoende ruime invalidenparkeerplaatsen. 

• verkeersaanduidingen met geluidssignalen. 

• goed en veilig geplaveid wegdek. 

• aangepast straatmeubilair, zoals vuilnisbakken. 

• speeltoestellen voor kinderen met een handicap. 

• openbare rolstoelvriendelijke toiletten of toiletunits in alle dorpen. 

• opname van de openbare toiletten in de HogeNood app. 

 
 

   Gastvrij en veilig 
 
In een open en gastvrije samenleving moeten we ons allemaal thuis kunnen voelen. 
GroenLinks vindt het onaanvaardbaar als mensen worden weggepest. Als er al iemand 
vanwege pestgedrag verhuist, dan is dat de dader en niet het slachtoffer.  
 
Slachtoffers van huiselijk geweld worden zo snel mogelijk geholpen door de hulpverleners 
van het regionale programma Veilig Thuis. 
 
Mensen die op de vlucht zijn voor oorlog of onderdrukking vinden in Hollands Kroon een 
veilige plek. Racisme, antisemitisme en discriminatie van migranten, vrouwen, (seksuele) 
minderheden of mensen met een beperking worden niet getolereerd.  
 
 

WIJ WILLEN: 

• snelle hulp voor slachtoffers van huiselijk geweld. 

• veiligheid bieden aan mensen die op de vlucht zijn voor oorlog of 

onderdrukking. 

• bestrijding van racisme, antisemitisme en discriminatie. 

 
 

STEM 16 MAART OP GROENLINKS 

KIES VOOR VERANDERING IN HOLLANDS KROON 

https://www.hogenood.nl/
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   Kunst, cultuur en cultureel erfgoed 
 
Erfgoed en cultuur zijn het visitekaartje van de gemeente. Een bruisend cultureel aanbod 
van muziek, theater en kunst verrijkt ons leven en draagt bij aan ontspanning, ontmoeting 
en zelfontplooiing. GroenLinks vindt het belangrijk dat kinderen al jong toegang hebben tot 
kunst en cultuur, onafhankelijk van het inkomen van hun ouders.  
 
Ons archeologisch erfgoed, bijzondere bomen, oude landschappen, dijken en dorpen zijn 
het waard om te beschermen. Wieringen is zelfs één van de belangrijkste archeologische 
plekken van Noord-Holland. Erfgoed en cultuur hebben ook economische waarde en 
maken de gemeente aantrekkelijk voor inwoners en bezoekers. Dit versterkt het 
vestigingsklimaat en de vitaliteit van de kernen, dorpen en het platteland. In zo’n 
gemeente wil je leven, wonen, werken en recreëren.  
 
GroenLinks is verheugd dat de gemeente, na jarenlang aandringen door onze 
raadsfractie, inmiddels is begonnen met het opstellen van een gemeentelijke 
monumentenlijst. Ook zijn wij blij met het nieuwe gemeentelijke archeologiebeleid.  
Wij vinden dat de gemeente verantwoordelijkheid moet blijven nemen voor het behoud van 
historische monumenten, zoals de unieke Romaanse kerken op Wieringen, het Joods 
Werkdorp in de Wieringermeer en de vele prachtige stolpboerderijen in de oude polders. 
Hierbij vertrouwen op goed eigenaarschap – zoals nu te vaak gebeurt –  is onvoldoende. 
Wij willen dat eigenaren bij het onderhoud van hun monumentale pand goed worden 
geholpen met deskundig advies en financiering. Een inspirerend archeologie- en 
monumentenbeleid is hiervoor de basis.  
 
GroenLinks wil dat alle kinderen kunst aangeboden krijgen op school. Dit draagt enorm bij 
aan hun ontwikkeling. Het versterkt hun zelfbeeld en identiteitsvorming. Ook wordt er door 
kunstonderwijs gewerkt aan algemene cognitieve vaardigheden als creativiteit, 
reflectievermogen en kritisch denken. Het maakt kinderen en jongeren duidelijk dat 
woorden en cijfers niet genoeg zijn om uit te drukken wat we weten en voelen. De grenzen 
van onze taal zijn immers niet de grenzen van ons denken. Kunst helpt kinderen bij de 
ontwikkeling van historisch besef, normen en waarden en biedt kennismaking met andere 
culturen. 
 
Voor jongeren en kunstenaars zien we graag voorzieningen als creatieve broedplaatsen 
en ateliers. Door de eigen locaties open te stellen, biedt de gemeente jonge en 
beginnende kunstenaars mogelijkheid om zich te presenteren en te ontwikkelen. 
 
 

WIJ WILLEN: 

• behoud van historische monumenten.  

• een actief en inspirerend gemeentelijk archeologie- en 

monumentenbeleid. 

• toegang tot kunst en cultuur voor alle kinderen, ongeacht inkomen van 

hun ouders. 

• aandacht voor kunst en cultuur in het onderwijs. 

• creatieve broedplaatsen en ateliers voor jongeren en kunstenaars. 

• openstelling van gemeentelijke locaties voor presentaties van jonge 

en beginnende kunstenaars. 
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Op 16 maart zijn de 

gemeenteraadsverkiezingen. 

Dan staat de toekomst van onze 

gemeente op het stembiljet.  
 

 

Wij kiezen voor een menselijk, eerlijk en duurzaam Hollands 

Kroon. Jij ook?  

 

GROENLINKS WERKT HARD AAN:  

 

• Een eerlijke aanpak van de klimaatcrisis. We stimuleren 

energiebesparing, woningisolatie en zonnepanelen. We voorkomen 

energiearmoede.  

 

• Een betaalbare woning voor iedereen. Sociale (huur)woningen voor 

jongeren, kleine huishoudens en senioren. Dicht bij de voorzieningen.  

 

• Een fijne en groene leefomgeving. Geen datacenters, wél meer natuur, 

bomen, biodiversiteit, natuurspeeltuinen en veilige fietspaden.  

 

• Een gezonde samenleving voor jong en oud. We investeren in 

ruimhartige zorg, cultuur, dorpshuizen, zwembaden en (sport)clubs. 

 

Als je ziet hoe het beter kan en je kent de oplossingen, dan ga je daar 

toch voor? Kies samen met ons voor menselijke, eerlijke en duurzame 

oplossingen. 

 
 

STEM 16 MAART GROENLINKS 
 
 

TEAM VOOR VERANDERING 8 DAAN BLOKKER  

1 LILIAN PETERS  9 ELLY KRAMER  

2 PATRICK KOOL 10 JAN MEIJLES  

3 MAARTJE BAKKER  11 MARGREET KAPPELHOF 

4 JOOP LAAGLAND  12 JAN EICHHORN  

5 ERZSÉBET THOMASSE  13 ARIES ZUIDHOF  

6 RENÉ MARCHAND  14 JAAP WIERDSMA  

7 MARIANNE GREINER  15 PETER FEKKES  
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